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BRASIL - MATO GROSSO 

 

14ª Estimativa da Safra 2020/21: Algodão 

 
Segundo o Imea, com a maior parte dos fardos já pesados nas algodoeiras, o levantamento realizado pelo Instituto no mês 
passado pode mensurar os resultados nas lavouras da safra 20/21 em Mato Grosso. O atraso na semeadura do algodão 
empurrou mais de 60% das áreas para fora da janela “ideal” e com o corte das chuvas em períodos que historicamente são 
vistos no estado, a produtividade em várias regiões ficou pressionada, principalmente nos talhões mais tardios que 
sofreram com falta de chuvas e baixa umidade no solo, o que refletiu sobre o potencial produtivo das plantas – 
interrompendo o ciclo de desenvolvimento. 
 
Diante desse cenário, a produtividade foi consolidada em 277,68 @/ha de algodão em caroço, recuo de 0,49% em relação 
ao relatório passado e 9,46% ante a safra 19/20. Entre as regiões, os destaques ficam na médio-norte e sudeste, que 
apresentaram rendimentos abaixo dos 269 @/ha, devido ao menor volume de chuvas nas regiões. 
 
Por fim, com a área firmada em 962,05 mil hectares e a consolidação da produtividade nesta estimativa, a produção da 
safra 2020/21 ficou prevista em 4,00 milhões de toneladas de algodão em caroço e 1,65 milhão de toneladas de pluma de 
algodão, o que representa uma diminuição de 23,83% ante a safra 2019/20. 
 

CHINA 
 

• A produção de algodão na China aumentou significativamente em 2020/21 e provavelmente diminuirá em 2021/22, de 
5,0% para 27,8 milhões de libras. fardos. As autoridades mantêm sua política de apoio à produção de algodão em 
Xinjiang, o que manterá a produção concentrada nesta região. 

 
• A pandemia Covid-19 levou a uma queda acentuada no consumo de algodão da China em 2020, quando a economia 

global registrou uma recessão e a demanda por têxteis e vestuário diminuiu significativamente. Estimamos que a 
demanda de algodão tenha caído 16% em 2020. Todas as exportações de algodão e têxteis caíram em 2020, com 
exceção de máscaras e equipamentos de proteção, que viram um forte aumento na demanda de exportação devido à 
pandemia (ver gráficos abaixo). 

 
• A indústria têxtil da China está em uma forte tendência de recuperação em 2021 e, portanto, vemos o consumo de 

algodão se recuperando em 16% em 2021. A recuperação da demanda de algodão globalmente e na China também se 
estenderá por 2022. Além disso, esperamos que o declínio estrutural no consumo de algodão da China seja retomado, 
dado o foco do país em subir na cadeia de valor da manufatura. O consumo mudará para centros têxteis novos / em 
crescimento no Vietnã, Bangladesh, Índia e Indonésia. A severa escassez de energia que está sendo registrada na China 
em H221 provavelmente impactará a manufatura têxtil com paragens de produção prováveis. Como resultado, 
mantemos nossa visão abaixo do consenso sobre o consumo de algodão em 2021 (conforme medido pelo USDA). 

 
• Os estoques de algodão na China diminuíram consideravelmente, pois o país conseguiu compensar os estoques 

excedentes acumulados ao longo da política anterior em 2011 / 12-2014 / 15. Como resultado, as importações 
aumentaram fortemente e chegaram a cerca de 10 milhões de fardos em 2018/19, em comparação com a média de 
cinco anos de 8 milhões de fardos. As importações diminuíram em 2019/20 devido à menor demanda por têxteis e, 
portanto, por algodão, devido à pandemia. As importações aceleraram fortemente desde o segundo semestre de 2010 
e permanecerão robustas nos próximos trimestres com a recuperação do consumo de algodão na China. Isso ajudará 
as importações a atingirem máximos em vários anos em 2020/21, após anos de fraca demanda de importação. As 
importações provavelmente diminuirão em 2021/22, mas permanecerão elevadas, em linha com o crescimento do 
consumo de algodão. As importações devem se estabilizar além disso. 
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MERCADO ICE  
 
 

O algodão está sobrecomprado e os preços devem sofrer um retrocesso após 6 dias consecutivos de alta, mas isso vai 
acontecer realmente??? 

 
Após um novo pico na quinta-feira, talvez fosse inevitável que víssemos na sexta-feira mais um novo pico para o contrato 
de dezembro. Semana retrasada, os preços foram negociados em uma faixa de 749 pontos entre 107.66 e 115.15, antes 
de fechar com alta de 659 pontos em relação ao fechamento da sexta-feira anterior a 114,85c/lb. O volume aumentou 
compreensivelmente nos últimos 2 dias da semana, quando o “Rogers Roll” começou, com março já se tornando o mês 
da frente por ter o maior número de contratos em aberto. O volume em futuros aumentou em relação à semana anterior, 
com média de 34.709 contratos e o esperado, visto que estamos no período de rolagem. 

O outro aspecto digno de notar na última semana foi o spread em rápida expansão no spread entre dezembro e março. As 
únicas pessoas a jogar neste spread a partir da próxima semana serão os profissionais e os amadores. É um lembrete para 
o usuário final não fixado de que esperar até o último minuto para travar os contratos on call não é bom para o seu 
patrimônio! 

As vendas de exportação dos EUA mais uma vez atenderam às altas expectativas, com um total de 389.300 fardos de 
algodão Upland e Pima vendidos nos dois anos de comercialização combinados. A China respondeu por 53% do total e a 
Turquia por 38%, enquanto os outros 15 mercados dividiram os 8% restantes. Os embarques ainda estavam lentos, pois 
apenas 65.600 fardos em execução foram para 18 destinos, mas na verdade isso é mais otimista do que baixista, porque é 
um reflexo do pipeline de abastecimento vazio. 

Para a atual safra, temos compromissos de 8,9 milhões de fardos estatísticos, dos quais apenas 2,05 milhões foram 
exportados até agora. Isso se compara a 9,4 milhões em vendas e 3,15 milhões em remessas um ano atrás. 

Faltam apenas 3 semanas para o 1º dia de aviso do CTZ21 e mais uma vez olhamos para a história para ver o que pode 
acontecer. O maior mercado altista de todos os tempos em 2010/11 teve semelhanças incríveis com o que está 
acontecendo nesta temporada. Na época, tínhamos uma enorme diferença entre vendas e compras on call e fomos a 
temporada nº 1 para a disparidade, assim como temos hoje, mas 11 anos depois. 

O argumento é parcialmente suportado pela força exibida no milho e no trigo em particular. Eles subiram 15% desde as 
baixas de setembro e pareciam posicionados para subir ainda mais com a soja de baixo desempenho subindo quase 5%. 
Os gráficos parecem positivos em todos eles! 

Os futuros chineses continuam a fornecer um vácuo no qual os futuros de NY podem subir. Com a sessão de arbitragem 
dos EUA encerrando em 21.730 yuans / tonelada hoje, o que equivale a 1.54 cts, ainda há muito espaço para arbitrar 
esses dois contratos futuros. A atual diferença de quase 40 centavos se compara a um spread de 26-33 centavos antes da 
corrida de touros começar em setembro. 

Em conclusão, uma nova alta para a temporada certamente deixará muitos "usuários finais não fixados" desnorteados e 
assustados se perguntando sobre o mérito de não aproveitar a chance de fixar quando os preços caíram para 103,50 há 
duas semanas. A recente alta intradiária de 116,48 pode estar sob ameaça e afirmamos que o fechamento da alta sazonal 
de hoje quase certamente não será o final desta temporada altamente volátil. A história nos lembra que quando o Algodão 
chega aos 100's e a demanda é boa, os contratempos passam em dias e costumam ser perdidos pela maioria e não vemos 
esta temporada como sendo diferente. 
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